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मिमि: २०७७।०२।२३  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

गोयखाऩत्र सॊस्थानरे प्रिन्ट कागज खरयद गदाा बन्साय छुटको रागग गसपारयस गयी यकभ प्रहनागभना गयेको बने्न सभेि 
व्महोयाको उजयुी उऩय अनसुन्धान हुॉदा गोयखाऩत्र सॊस्थान य प्रिन्टसेर इभेख्जङ िा.गर. फीच न्मूज प्रिन्ट कागज 
खरयदसम्फन्धी सम्झौिाभा बन्साय भहशरुफाऩिको सम्ऩूर्ा यकभ प्रिन्टसेर कम्ऩनीकै हनुे बने्न स्ऩष्ट व्महोयाको 
सम्झौिाप्रिऩयीि ित्कारीन भहािफन्धक सशुीर कोइयारासभेिको गभरेभिोभा आपूराई पाईदा य सम्झौिाको 
शिाप्रिऩयीि बन्साय छुट गयाई सािाजगनक सॊस्थान गोयखाऩत्र सॊस्थानराई हागन नोक्सानी गयाई रू.२६,१६,०१०/- 
प्रिन्टसेर इभेख्जङ िा.गर. कम्ऩनीराई पाइदा हनुे गयी बन्साय छुट गसपारयस य बकु्तानी ददने गरने कामा गयेको ऩपु्रष्ट हनु 
आएकोरे देहामफभोख्जभका व्मख्क्तहरुराई देहामफभोख्जभ सजामको भागदाफी गरइएको छ । 

 

(क) गोयखाऩत्र सॊस्थानका ित्कारीन भहािफन्धक सशुीर कोइयारारे बन्साय छुटको सम्ऩूर्ा दाप्रमत्ि प्रिन्टसेर 
कम्ऩनीको हनु े बने्न सम्झौिाको प्रिऩयीि गोयखाऩत्र सॊस्थानको िपा फाट बन्साय छुटको रागग गरि गसपारयस गयी 
आऩूगिादािा कम्ऩनीराई केही यकभ ऩेश्की बकु्तानीसभेि गयी बन्साय छुटफाऩिको रू.२६,१६,०१०/- यकभ गोयखाऩत्र 
सॊस्थानराई हागन नोक्सानी गयाई प्रिन्टसेर इभेख्जङ िा.गर. कम्ऩनीराई पाइदा हनु ेकामा गयेकोरे गनजको उक्त कामा 
भ्रष्टाचाय गनफायर् ऐन, २०५९ को दपा ९ य ऐ. ऐनको दपा १७ फभोख्जभ कसयु बएकोरे गनज सशुीर कोइयाराराई 
रू.२६,१६,०१०/- (छब्फीस राख सोह्र हजाय दश) गफगो कामभ गयी  भ्रष्टाचाय गनफायर् ऐन, २०५९ को दपा ९ 
फभोख्जभ य ऐ. ऐनको दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ दपा ३ को उऩदपा (१) य ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा 
(१) को खण्ड (छ) फभोख्जभ सजाम हनु य सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ गफगो असरु उऩय हनु भागदाफी गरइएको 
छ । 

 

(ख) गोयखाऩत्र सॊस्थानका भहािफन्धक फसन्ि िकाश उऩाध्मामरे प्रिन्टसेर इभेख्जङ कम्ऩनी िा.गर.राई बन्साय 
छुटफाऩि गोयखाऩत्र सॊस्थानरे गसपारयस गरयसकेको अिस्थाभा सो गसपारयसअनसुाय बएको बन्साय छुट यकभराई 
नजयअन्दाज गयी प्रिन्टसेर इभेख्जङ िा.गर. कम्ऩनीराई पाइदा य गोयखाऩत्र सॊस्थानराई हानी हनु ेगयी फदगनमिऩूर्ा 
िरयकारे ऩेश्की बकु्तानी िथा बन्साय छुट बएको यकभ नकटाई सम्झौिाअनसुायको सम्ऩूर्ा यकभको नै अख्न्िभ गफर 
बकु्तानी गयी गोयखाऩत्र सॊस्थानराई रू.२६,१६,०१०/- यकभ हागन नोक्सानी गयाएकोरे गनजको उक्त कामा भ्रष्टाचाय 
गनफायर् ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु बएको देख्खएकोरे गनज फसन्ि िकाश उऩाध्मामराई गफगो 
रू.२६,१६,०१०/- (छब्फीस राख सोह्र हजाय दश) कामभ गयी भ्रष्टाचाय गनफायर् ऐन, २०५९ को दपा १७ भा 
उल्रेख बएफभोख्जभ दपा ३ को उऩदपा (१) य ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोख्जभ सजाम 
हनु य सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ गफगो असरु उऩय हनु भागदाफी गरइएको छ । 

 

(ग) गोयखाऩत्र सॊस्थानका ित्कारीन अथा गनदेशक याभ सनु्दय चौधयीरे प्रिन्टसेर इभेख्जङ कम्ऩनी िा.गर.राई बन्साय 
छुटफाऩि गोयखाऩत्र सॊस्थानरे गसपारयस गरयसकेको अिस्थाभा सो गसपारयसअनसुाय बएको बन्साय छुट यकभराई 
नजयअन्दाज गयी प्रिन्टसेर इभेख्जङ िा.गर. कम्ऩनीराई पाइदा य गोयखाऩत्र सॊस्थानराई हानी हनु ेगयी फदगनमिऩूर्ा 
िरयकारे ऩेश्की बकु्तानी िथा बन्साय छुट बएको यकभ नकटाई सम्झौिाअनसुायको सम्ऩूर्ा यकभको नै अख्न्िभ गफर 
बकु्तानी गयी गोयखाऩत्र सॊस्थानराई रू.२६,१६,०१०/- यकभ हागन नोक्सानी गयाएकोरे गनजको उक्त कामा भ्रष्टाचाय 
गनफायर् ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु बएको देख्खएकोरे गनज याभसनु्दय चौधयीराई गफगो 

 



रू.२६,१६,०१०/- (छब्फीस राख सोह्र हजाय दश) कामभ गयी भ्रष्टाचाय गनफायर् ऐन, २०५९ को दपा १७ भा 
उल्रेख बएफभोख्जभ दपा ३ को उऩदपा (१) य ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोख्जभ सजाम 
हनु य सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ गफगो असरु उऩय हनु भागदाफी गरइएको छ । 

 

(घ) कागज आऩूगिाकिाा प्रिन्टसेर इभेख्जङ िा.गर.का सॊचारक ददऩक कुभाय बॊसारीरे सम्झौिाअनसुाय सम्ऩूर्ा बन्साय 
शलु्क आफ्नो कम्ऩनीरे नै सम्झौिाअनसुायको यकभफाट नै व्महोनुा ऩनेभा सम्झौिा शिाप्रिऩयीि बन्साय छुटको रागग 
गसपारयस भाग गयी रू.२६,१६,०१०/- बन्साय छुट गयाई सम्झौिाफभोख्जभको सम्ऩूर्ा यकभसभेि सोही कम्ऩनीरे नै 
बकु्तानी गरई कम्ऩनीराई राब य गोयखाऩत्र सॊस्थानराई ग्रहै्रकाननुी हानी ऩ्ु माउने फदगनमिरे काभ गयी भ्रष्टाचाय 
गनफायर् ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ कसयु गयेको देख्खएकोरे गनज ददऩक बॊसारीराई 
रू.२६,१६,०१०/- (छब्फीस राख सोह्र हजाय दश) गफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय गनफायर् ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम हनु य ऐ. दपा फभोख्जभ गफगो असरु उऩय गयी जपि हनु भागदाफी गरई आज प्रिशेष 
अदारि, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ। 

 
 

 

ििक्ता 
िदीऩकुभाय कोइयारा 


